
วันจันทรท์ี่  20 เมษายน 2558

เวลา กิจกรรมของนักเรยีน สถานที่ / หอ้ง เวลา กิจกรรมของกรรมการฝ่ายวิชาการ สถานที่

07.00 - 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า /อาหารวา่ง โรงแรม บี.พ ีสมิหลา 07.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า /อาหารวา่ง โรงแรม บี.พ ีสมิหลา

08.00 - 12.00 น. เดินทาง/ลงทะเบยีน โรงแรม บี.พ ีสมิหลา 08.00 - 12.00 น. เดินทาง/ เข้าที่พกั / ลงทะเบยีน โรงแรม บี.พ ีสมิหลา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั โรงแรม บี.พ ีสมิหลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั โรงแรม บี.พ ีสมิหลา

13.00 - 14.30 น. พธิเีปดิ หอ้งสมิหรา 1 โรงแรมสมิหลา 13.00 - 14.30 น. พธิเีปดิ หอ้งสมิหรา 1 โรงแรมสมิหลา
14.30 - 14.45 น. อาหารวา่ง หอ้งสมิหรา 2 โรงแรมสมิหลา 14.30 - 14.45 น. อาหารวา่ง หอ้งสมิหรา 2 โรงแรมสมิหลา

14.45 - 17.00 น. ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ/เก็บอุปกรณ์ /

กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์

หอ้งสมิหรา 1 โรงแรมสมิหลา 14.30 - 17.00 น. ประชุมข้อสอบภาคทฤษฎี หอ้งชัยมงคล

17.00 - 18.00 น. เดินทางไปที่พกั หอพกั ม.ราชภฎั สงขลา 17.00 - 18.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว/พกัผ่อน หอ้งพกั

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น หอพกั ม.ราชภฎั สงขลา 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น หอ้งเพชรมงคล

19.00 น.เปน็ต้นไป ท าภารกิจส่วนตัว/พกัผ่อน หอพกั ม.ราชภฎั สงขลา 19.00 น.เปน็ต้นไป ประชุมข้อสอบภาคทฤษฎ ี(ต่อ) หอ้งชัยมงคล

19.00 น.เปน็ต้นไป ผลิตข้อสอบภาคทฤษฎี หอ้งไทรบรีุ

24.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว/พกัผ่อน หอ้งพกั รร.

ก าหนดการการแข่งขันดาราศาสตรโ์อลิมปกิระดับชาติ ครัง้ที่ 12 - 12th

ระหว่างวันที่ 20 - 25 เมษายน 2558

  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตานี



วันอังคารที่  21 เมษายน 2558

เวลา กิจกรรมของนักเรยีน สถานที่ เวลา กิจกรรมของกรรมการฝ่ายวิชาการ สถานที่

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า  / อาหารวา่ง หอพกั ม.ราชภฎั สงขลา 07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรม บี.พ ีสมิหลา

08.00 - 13.00 น. สอบภาคทฤษฎ ี(ม.ปลาย) 54 คน  (หอ้ง 1) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 08.30 - 12.00 น. ประชุมข้อสอบภาควเิคราะหข์้อมูล หอ้งชัยมงคล

09.00 - 13.00 น. สอบภาคทฤษฎ ี(ม.ต้น)  48 คน     (หอ้ง 2) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง หอ้งเพชรมงคล

13.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั/ อาหารวา่ง หอ้งอาหาร  ศูนย์ภาษาและ

คอมพวิเตอร์ ชั้น 4

13.00 - 17.00 น. ประชุมข้อสอบภาควเิคราะหข์้อมูล (ต่อ)/

ประชุมข้อสอบภาคสังเกตการณ์ /    

ส าเนากระดาษค าตอบภาคทฤษฎี

หอ้งชัยมงคล / หอ้งไทรบรีุ

14.00 - 17.00 ตรวจสอบอุปกรณ์ภาคสังเกตการณ์ (ตรวจ

กล้อง)

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 

ห้อง 1
18.00 - 19.00 รับประทานอาหารเย็น หอ้งเพชรมงคล

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น หอพกั ม.ราชภฎั 19.00 น.เปน็ต้นไป ตรวจข้อสอบภาคทฤษฎ ี/               ผลิต

ข้อสอบภาควเิคราะหข์้อมูล /      ผลิต

ข้อสอบภาคสังเกตการณ์

หอ้งชัยมงคล / หอ้งไทรบรีุ

19.30 น.เปน็ต้นไป ท าภารกิจส่วนตัว/พกัผ่อน หอพกั ม.ราชภฎั สงขลา 24.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว/พกัผ่อน หอ้งพกั รร.



วันพุธที่  22 เมษายน 2558

เวลา กิจกรรมของนักเรยีน สถานที่ เวลา กิจกรรมของกรรมการฝ่ายวิชาการ สถานที่

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า/ อาหารวา่ง   (นักเรียน

ถือไปรับประทานในหอ้งสอบ)

หอพกั ม.ราชภฎั สงขลา 07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรม บี.พ ีสมิหลา

09.00 - 12.00 น. สอบภาควเิคราะหข์้อมูล ศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ 

ชั้น 4   ม.ราชภฎั

09.00 - 16.30 น. ทศันศึกษา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  / อาหารวา่งมื้อ

บา่ย

หอพกั ม.ราชภฎั 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 17.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว / เตรียมตัวเดินทางไปสอบ

ภาคสังเกตุการณ์

หอพกั ม.ราชภฎั 13.00 - 17.00 น. ส าเนากระดาษค าตอบภาควเิคราะหข์้อมูล หอ้งไทรบรีุ

17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เทศบาลต าบลม่วงงาม 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. เปน็ต้นไป สอบภาคสังเกตการณ์ (ดูดาว) เทศบาลต าบลม่วงงาม 19.00 น.เปน็ต้นไป ตรวจข้อสอบภาคทฤษฎ ี(ต่อ)  /ส าเนา

กระดาษค าตอบภาควเิคราะหข์้อมูล (ต่อ)

หอ้งชัยมงคล

ท าภารกิจส่วนตัว/พกัผ่อน หอพกั ม.ราชภฎั สงขลา 24.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว/พกัผ่อน หอ้งพกั



วันพฤหสับดีที่  23  เมษายน  2558

เวลา กิจกรรมของนักเรยีน สถานที่ เวลา กิจกรรมของกรรมการฝ่ายวิชาการ สถานที่

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า/ อาหารวา่ง(มื้อเช้าและ

มื้อบา่ย นร.ถือไป)

หอพกั ม.ราชภฎั 07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า หอ้ง

07.00 - 08.30 น. เดินทางไปสนามสอบภาคสังเกตุการณ์ (ส่อง

กล้อง)

เทศบาลต าบลม่วงงาม 08.30 - 12.00 น. ตรวจข้อสอบภาควเิคราะหข์้อมูล /   

ส าเนากระดาษค าตอบภาคสังเกตการณ์

หอ้งชัยมงคล / หอ้งไทรบรีุ

09.00 - 12.00 น. สอบภาคสังเกตการณ์ (ส่องกล้อง) เทศบาลต าบลม่วงงาม 12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั หอ้งเพชรมงคล

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั เทศบาลต าบลม่วงงาม 13.00 - 16.00 ตรวจข้อสอบภาควเิคราะหข์้อมูล (ต่อ) หอ้งชัยมงคล

13.00 - 16.30 น. สอบภาคสังเกตการณ์ (กล้อง) (ต่อ) เทศบาลต าบลม่วงงาม 16.00 -17.00 น. น าส่งคะแนนใหก้รรมการกลาง /     ส าเนา

คะแนน

หอ้งชัยมงคล

16.30 - 18.00 น. เดินทางกลับ 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น หอ้งเพชรมงคล

17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หอพกั ม.ราชภฎั 19.00 - 20.00 น. รับคะแนนเพื่อเตรียมอุทธรณ์คะแนน หอ้งชัยมงคล

18.30 น. เปน็ต้นไป สอบภาคสังเกตการณ์ (ส ารอง) ท าภารกิจส่วนตัว/พกัผ่อน หอ้งพกั

ท าภารกิจส่วนตัว/เข้านอน หอพกั ม.ราชภฎั



วันศุกร ์ที่ 24 เมษายน 2558

เวลา กิจกรรมของนักเรยีน สถานที่ เวลา กิจกรรมของกรรมการฝ่ายวิชาการ สถานที่

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า/ อาหารวา่ง (มื้อเช้า

และมื้อบา่ย / อาหารเที่ยง นร.ถือไป)

หอพกั ม.ราชภฎั 07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า หอ้งอาหาร รร.

08.30 - 17.00 น. ทศันศึกษา 07.30 - 09.00 น. ส าเนาคะแนนภาคสังเกตการณ์ (ส ารอง) หอ้งไทรบรีุ

18.00 - 21.00 น. งานเล้ียงสังสรรค์ 09.00 - 12.00 อุทธรณ์คะแนน หอ้งชัยมงคล

21.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว/เข้านอน หอพกั ม.ราชภฎั 12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั หอ้งเพชรมงคล

13.00 - 14.00 อุทธรณ์คะแนน (ต่อ) หอ้งชัยมงคล

14.00 - 15.00 กรรมการกลางรวบรวมคะแนน หอ้งชัยมงคล

15.00 - 17.30 ประชุมสรุปเหรียญรางวลั หอ้งชัยมงคล

18.00 - 21.00 น. งานเล้ียงสังสรรค์

21.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว/เข้านอน หอ้งพกั

วันเสาร ์ที่ 25 เมษายน 2558

เวลา กิจกรรมของนักเรยีน สถานที่ เวลา กิจกรรมของกรรมการฝ่ายวิชาการ สถานที่

06.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า หอพกั ม.ราชภฎั 07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรม บี.พ ีสมิหลา

07.30 - 08.30 น. เดินทางไป รร.เพื่อร่วมพธิปีดิงาน โรงแรม บี.พ ีสมิหลา 09.00 - 12.00 น. พธิปีดิ/มอบเหรียญรางวลั/มอบธงการแข่งขัน โรงแรม บี.พ ีสมิหลา

09.00 - 12.00 พธิปีดิ/มอบเหรียญรางวลั/มอบธงการแข่งขัน โรงแรม บี.พ ีสมิหลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั โรงแรม บี.พ ีสมิหลา

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั โรงแรม บี.พ ีสมิหลา 13.00 น.เปน็ต้นไป เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ

13.00 น.เปน็ต้นไป เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ


